
 

 

 

Zöld a mező, foly a patak, 

Hűs árnyakon madár-zene; 

Van-e, ki benned, oh tavasz! 

Édes gyönyört nem érzene? 

 

Kinek csak egy virága volt, 

S benned föl nem virulhat az: 

Mindegy, akár kihajt az ág, 

Akár a zordon tél havaz! 

Tompa Mihály: Májusban 
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A  tanévben 2. alkalommal szerveztünk hulladékgyűjtést. Hasonlóan sikeres volt ez a rendezvényünk, mint 

az ősszel lebonyolított. Természetesen a jutalom sem maradt el: minden osztály cukorkát kapott szorgos-

kodásáért. 

Hulladékgyűjtés 

M ájus végén tagintézményünk közalkalmazotti tanácsa szervezésében vacsorán vettünk részt a határőrök 

pihenő házában. Nyugdíjasaink közül is eljöttek néhányan.  Kora délután érkeztünk, s beszélgetéssel, 

tollasozással, lovas kocsizással múlattuk az időt. A bográcsban marhapörkölt főtt egy kartársunk jóvoltából. A 

jó hangulatú és finom vacsora után feltöltődve tértünk haza. A tanév végi hajrá előtt jót tett egy kis kikapcsoló-

dás mindannyiunknak. 

Bográcsos Gyopároson 

Országos kompetencia-mérés zajlott a 4. 6. és 8. évfolyamokon május 28-án. 

Ezen a napon vendégünk volt, a mérés lebonyolítását ellenőrizte Károlyfalvi Elemérné minőségbiztosító, aki 

mindent rendben talált. 

Mérés a tagintézményben 
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Osztálykirándulás 

M ájus 30-án a 7.a osztályt képviselve 5 tanuló  Budapesten járt,  a „Füstmentes osztály” országos döntőjé-

ben vettek részt. A hónapokon át tartó versengés eredményeként jutottak el ide, hiszen megnyerték a 

Békés megyei versenyt, s a régióban II. helyezést értek el. 

Verseny Budapesten 

S imonyi Zsigmond Kárpát-medencei döntőjén Püski Gyöngyi 5. osztályos tanuló vett részt, iskolánkat és 

Békés megyét képviselte. A rangos megmérettetésre Budapesten, az Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Gólyavárában került sor május 31-én, szombaton. Orosházáról még egy diák, Szántai Márk is részt vett, aki az 

Eötvös Tagintézmény 8.-os tanulója. 

 Mindkét diák elismerésre méltón szerepelt, hiszen a maximális 100 pontból 97 és 98 pontot teljesítettek. 

A nap programja – a versenyzés mellett igen színes és érdekes volt. A jelenlévő tanárok értékes előadásokat 

hallgathattak meg, amíg a diákok versenyeztek. A feladatlapok és a tollbamondások javításának idején az EL-

TE Összegyetemi Színpadának Karinthy–jeleneteit élvezhették a résztvevők. 

A döntőn 139 diák vett részt nem csak Magyarországról, hanem Kárpátaljáról, a Felvidékről, Erdélyből is. E 

napnak mindenki nyertese és jutalmazottja volt, hiszen a magyarság legjobb helyesíró diákjai juthattak be e 

nemes versengésbe. A szervezők érdeme, hogy az igen körültekintő, alapos szervezésnek köszönhetően min-

denki elégedetten távozott. 
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I 
skolánk 3. éve ad otthont a „Tavaszváró Pünkös-

dölő”  gyermek néptánc- és népzenei fesztivál-

nak. Célunk, hogy minél több gyermekcsoport 

szereplési lehetőséget kapjon és megismertessük a 

közönséggel a tavaszi népszokásokat. Ebben az évben 

11 csoport fogadta el a meghívásunkat, óvodások, 

általános iskolások, köztük iskolánk Kaláris és Kiska-

láris néptánccsoportja, és a  Csorvási Citera zenekar 

is. A térzenét a Folkográfia zenekar szolgáltatta, a 

talpalávalót pedig a Tekergő zenekar húzta. A kirako-

dó vásáron gyönyörködhettünk a népi iparművészek 

remekeiben. A programot Orbánné Kovács Ilona szer-

vezte. 

Pünkösdölő 
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Országos Tudományos Diákköri Konferencia 

2008. május 19–20-án került megrendezésre immár 8. 

alkalommal az általános iskolás diákok Országos Tudomá-

nyos Diákköri Konferenciája. Az országos döntő lebonyolí-

tója – az elmúlt évekhez hasonlóan – a fővárosi Rózsakerti 

Általános Iskola volt. 

Mit is takar ez a megmérettetés – rövidítve: OTDK? Az 

1997/98-as tanévben a Zalabéri Általános Iskolában született 

meg az a gondolat, hogy általános iskolás diákok számára is 

szervezzenek diákköri konferenciát, aminek keretén önálló 

kutatást végezhetnek, majd kutatási eredményeiket több tu-

dományos fokozattal rendelkező kutató előtt prezentálhatják, 

mindeközben összemérhetik egymással felkészültségüket 

adott műveltségterületeken. A kezdetben csupán Zala megyé-

re kiterjedő kutatómozgalom hamarosan átterjedt előbb a 

Dunántúlra, majd országos versennyé nőtte ki magát. A ver-

seny rövid idő alatt nagy népszerűségre tett szert, ez köszön-

hető részben a zsűri elnöke, dr. professzor emeritus Zsolnai 

József szakmai hírnevének és támogatásának, másrészt pedig 

annak, hogy egyre több oktatási intézmény ismerte fel az 

általános iskolai TDK-ban rejlő lehetőségeket. A kezdetben 

csak az ún. értékközvetítő programmal (ÉKP) oktató iskolák 

előtt állt lehetőségként a diákköri konferencia, de mostanra 

valóban országos szintűvé nőtte ki magát, és mindenki szá-

mára nyitott a megmérettetés lehetősége. A verseny regioná-

lis döntője öt régióra oszlik, ahonnan évfolyamonként 2-2 

tanuló juthat tovább az országos döntőre. A döntőn – az elkészült dolgozatok értékelése után – tíz perces pre-

zentációban kellett ismertetni a diákoknak kutatásuk eredményeit, folytathatóságát. A zsűri értékelése témakör-

önként zajlott. 

Városunkból Szántai Márk, az Eötvös József Tagintézmény 8. b. osztályos tanulója az országos döntőben 

3. helyezést ért el, (felkészítő tanára: Schmidt Jenőné) és előadását a zsűri különdíjjal jutalmazta. Ember és 

társadalom kategórián belül a második világháború eseményeit dolgozta fel. A történelmi tények és összefüg-

gések felvázolása mellett a háborút túlélő egykori katonákkal készített riportok is emelték a dolgozat értékét. 
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Kárpát-medencei döntőben 

2008. május 31-én, szombaton került megrendezésre a Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-

medencei döntője Budapesten, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. A dr. Grétsy  László és Antalné dr. 

Szabó Ágnes nevével fémjelzett, immár 11 éves hagyományra visszatekintő rangos megmérettetés döntőjére 

évfolyamonként a megyei, fővárosi és a határon túli versenyek 1. helyezettjei juthattak tovább.  A verseny fel-

menő rendszerű; a megyeire már csak a területi döntők legjobbjai juthattak tovább, és a megyei első helyezet-

tek képviselhették a megyét adott évfolyamon az országos, sőt a határainkon túli magyarlakta területekre is 

kiterjedő döntőben. A színvonalas megnyitó után került sor a versenyfeladatlapok és tollbamondásszövegek 

megírására, mialatt a kísérő tanárok szakmai előadásokat hallgathattak. A verseny lebonyolítása után vendégül 

látták a Kárpát-medence legjobb helyesíróit és azok felkészítő tanárait, majd tankönyvvásárra várták az érdek-

lődőket. A zsűri és a javítók alapos munkája alatt sem unatkoztak a résztvevők: az ELTE színjátszó társulata 

Karinthy-paródiákat mutatott be, illetve lehetőség nyílt kötetlen szabadprogramra is. A magas színvonalú szer-

vezésnek és a javítók szorgalmas munkájának köszönhetően dékután 16 órakor sor kerülhetett a 2008-as tanév 

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntőjének lezárására, és a jutalmak kiosztására. Isko-

lánkból a nyolcadik évfolyamosok versenyében 3. helyezett lett Szántai Márk, Kabódiné Bagi Zsuzsanna felké-

szítésével. A sok ajándékkal, könyvjutalommal is megköszönték a versenyzők és felkészítők kitartó és áldoza-

tos munkáját, a jövő évi folytatás reményében. Az ünnepélyes eredményhirdetés Grétsy László tanár úr méltató 

szavaival, valamint a Szózat közös éneklésével zárult. 
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Májusi 3-8. Comenius Projekttalálkozó 

O 
rosháza Város Általános Iskolája Székhely-intézménye az EU által támogatott Comenius iskolai együtt-

működés projekthez kapcsolódóan találkozót rendezett május 3-8. között. A rendezvényre 13 német 

tanuló és három német pedagógus érkezett a fekete-erdei Realschule Schramberg iskolából. Jelen volt két spa-

nyol pedagógus is Gran Canaria szigetéről. A projekttalálkozó sok lehetőséget biztosított a vendégeknek, hogy 

megismerkedjenek a látnivalókkal és a magyar kultúrával. A külföldiek városnézésen vettek részt Budapesten, 

Gyulán a várak témakörhöz kapcsolódóan. Pihentek a gyopárosi strandon és lovagoltak egy lovastanyán és 

ellátogattak a kardoskúti Fehér-tóhoz. A német tanulókat az iskola tanulói szállásolták el és angol nyelven be-

szélgettek egymással. A német tanulók egy városnézési kvízjátékban ismerkedtek meg városunkkal és részt 

vettek a színdarab kellékeinek elkészítésében is: gótikus várablakokat készítettek csoport munkában a magyar 

tanulókkal. A német tanulók magyar élményeikről, a magyar tanulók pedig németországi tapasztalataikról ké-

szítettek posztert. A külföldi pedagógusok, hogy még szélesebb képet kapjanak a magyar oktatási rendszerről, 

látogatást tettek az Előd utcai óvodában és a szakiskolai oktatással is megismerkedtek a Tudásparkban.  

A találkozó egy kiváló alkalom arra, hogy az együtt dolgozó iskolák megvitassák a projektmunkát. Az év 

projekt feladata volt, hogy a tanulók egy „Álomvár” rajzot készítettek el közösen a résztvevő országok tanulói-

val, úgy, hogy egy megkezdett közös gondolat vonult végig a rajzon. A kiválasztott, legötletesebb rajzról ké-

peslapot ad ki a német iskola. Sor került a hároméves együttműködés értékelésére is. A projekt héten a külföldi 

küldöttség is bemutatta a sokszínűségét: mascarita álarcokat készítettek a gyerekekkel, megismertették a spa-

nyol festőket és a schrambergi várakat, mindezzel biztosítva, hogy a tanulók bővítsék ismereteiket a résztvevő 

országokról. A találkozó, egyben az utolsó volt, hiszen a hároméves projekt a végéhez ért. A partneriskolák 

közösen írtak egy angol nyelvű színdarabot a három ország kultúrájáról, melyet egy várszellem kalandos törté-

nete mutat be. Az előadást az iskola tanulói játszották el, melyben a német tanulók is szerepeltek egy tánccal. A 

színdarabhoz díszlet és kellék készült, kanári és magyar táncokat tanultak a tanulók. Az előadás végén minden 

résztvevő saját nyelvén elénekelte az Örömódát. A találkozó fénypontja volt, hogy az iskola a Vörösmarty Mi-

hály Tagintézménnyel közösen rendezte meg a nemzetközi Comenius estet, ahol jelen voltak a Vörösmarty 

iskola észt és finn vendégei, valamint a német és a spanyol tanárok és tanulók is. Minden nemzet egy dal- vagy 

egy táncelőadással mutatkozott be. A jó hangulatot tovább fokozta a játékos vetélkedő, ahol diákok, vendéglátó 

szülők, tanárok és külföldiek vegyesen szerepeltek. Büszkék voltunk arra, hogy szülővárosunkat és hazánkat 

megismertettük négy nemzet delegációjával, valamint tanulóink betekintést kaptak e négy nemzet kultúrájába. 

Ezek az igazi értékek! 
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Május 15. Angol-német területi verseny 

Az angol nyelv oktatása az 1991-92-es tanévben indult, amikor az orosz nyelv tanításának egyeduralma véget 

ért. Mivel iskolánk mindig is kiemelkedő jelentőségűnek tartotta a nyelvoktatást az 1997-98-as tanévben, beve-

zettük az angol nyelv emelt szintű oktatását. Német nyelvet is oktatunk iskolánk alapóraszámban, illetve vá-

lasztott nyelvként. 

  A nyelvoktatás során nagy hangsúlyt fektetünk a készségek fejlesztésére. A törzsanyag tanítása mellett igyek-

szünk megismertetni a tanulókat az angolul beszélő országok kultúrájával, hiszen ennek ismerete is igen fontos, 

ha nyelvi környezetbe kerülünk. Munkánk során számos igen szép eredményt értünk el, hiszen tanulóink rend-

szeresen vesznek rész nyelvi versenyeken. 

  Orosháza Város Általános Iskola idegen nyelvi munkaközössége május 16-án Területi angol és német nyelvű 

írásbeli versenyt szervezett az alsó tagozatos tanulóknak. Jól felkészült gyerekek indultak a versenyen.  

  Míg a pedagógusok javították a dolgozatokat, addig a gyerekek sem unatkoztak, mert programomat szervez-

tünk számukra. Tóth Mária origami rejtelmeibe vezette be a gyerekeket. Nácsa Judit képkeretet, Horváth End-

réné ajtódíszt készített a versenyzőkkel. Nagyné Rátódi Erika és Molnárné Németh Krisztina néptáncolt a 

táncoslábú gyerekekkel. Vidám hangulatban töltöttük a délutánt. Sok szép helyezést értek el tanulóink. 

Május 24-én nagyon szép nap volt. Sütött a nap és sok színes népi ruhás gyermek gyülekezett az Eötvös tagin-

tézmény előtti téren hogy a rögtönzött színpadon előadhassák kis műsorukat.  A Tavaszváró Pünkösdölő című 

rendezvény zajlott itt, ahol nem csak gyermektáncokat, hanem kirakodóvásárt is megtekinthettek az érdeklő-

dők. Volt itt mézkóstoló, népi gyermekjáték, gyönyörű szép szőttes és minden más érdekesség. A rendezvény 

10 órakor a Folkográfia együttes bemutatójával indult. Itt már a megfelelő jó hangulatba jöhetett mindenki, 

mert ezt követően a megnyitó kedves köszöntő szavai után az egész apró óvodásoktól kezdve a felsős korosztá-

lyig mindenki képviseltette magát egy- egy szép műsorszámmal. Széles volt a paletta, Dél-alföldi táncok, Du-

nántúli, ugrós, legényes, karikázó is szerepelt a táncok között. A Székhelyintézményből két osztály a 3.a és a 

2.a osztály mutatott be ügyes produkciót. A bemutatókat pedig citerazenekar műsora zárta. A szervezők, az 

Eötvös tagintézmény, minden csoportnak egy szép virággal és oklevéllel köszönte meg hogy eljött és megör-

vendeztette egymást és a város érdeklődőit ezzel a színes tánccsokorral. Május 24-e nagyon szép nap volt… 

Tavaszváró pünkösdölő néptáncfesztivál 



 

 Vörösmarty Mihály Tagintézmény Május 

B 
efejezéséhez érkezett iskolánkban a Comenius program. 3 évvel ezelőtt egy finn és egy észt partner-

iskolával karöltve kezdtünk dolgozni egy közös feladaton. Célunk volt a három ország hagyományai-

nak, kulturális szokásainak megismerése, a három nyelv rokonságának tanulmányozása. 

Az első projekttalálkozóra iskolánkban került sor, s most a záró találkozónak is mi adhattunk otthont. 

Kialakítottunk intézményünkben egy Comenius szobát, ahol kiállítottuk az eltelt időszak legszebb emlékeit és a 

partnerektől kapott ajándékokat. 

A közös projekttermékünk egy négynyelvű szótár lesz, az ehhez szükséges finnugor eredetű szavakat Jakóné 

Mihály Brigitta tanárnő vezetésével gyűjtötték és rendszerezték a tanulók. Közülük ketten, Bucskó Dóra és 

Józó Muriel kedvet kaptak ahhoz, hogy ismereteiket elmélyítve TDK dolgozatot írjanak a témából. A regionális 

konferencián munkájukkal harmadik helyezést értek el. A számítógépes szótárprogram elkészítése Orosz Lász-

ló nevéhez fűződik, a feltöltését diákjaink végezték Józó Muriel és Széplaki Dóra vezetésével. 

Május első hetében érkeztek meg vendégeink. Tanulóink nagy szeretettel fogadták korábbi vendéglátóikat és 

az ismeretlen tanulók is hamar barátra leltek. Esténként összejöttek egy-egy családnál és késő estig tartott a 

társasjátékozás, szórakozás. 

Nap közben tanítási órákon vettek részt vendégeink. A nevelők egyöntetűen megállapították, sokat fejlődött 

az iskola tárgyi felszereltsége, és tetszett nekik az új ebédlőnk is. 

Megyénk nevezetességei közül Gyulára vittük vendégeinket, ahol reneszánsz jelmezbe öltözve nézhették 

meg a várat, majd délután fürdőzhettek is. A gyopárhalmi szabadidő központban pedig több sportot is kipróbál-

hattak. Itt köszönöm meg a vendéglátó családok segítségét, hiszen ez alatt a néhány nap alatt igazi otthont nyúj-

tottak a finn és észt diákoknak. 

Orosháza Város Általános Iskolája Székhelyintézményével közösen vacsorát szerveztünk. Ők is harmadik 

éve végzik ezt a programot, s társiskoláikkal közösen írt színdarabjukban megfogalmazott európaiságuk adta 

meg az est alapgondolatát. Az öt országból érkezett vendégek műsort adtak, majd játékos vetélkedőn vehettünk 

részt. 

A madarak és fák napja immár 18. alkalommal került megrendezésre iskolánkban, ezúttal vendégeink aktív 

részvételével. Az észt csoport prezentációt mutatott be országáról, a finnek pedig makramé foglalkozást tartot-

tak. 

Búcsúzáskor könnyek szöktek diákok és tanárok szemébe egyaránt, hiszen lezárult egy hosszú folyamat, de 

hisszük, a három év alatt kötött barátságok tovább élnek majd. 

A projekt folyamán közel húsz tanuló utazhatott külföldre, hiszen egyaránt kétszer jártunk Finnországban és 

Észtországban. Zárásként megköszönöm a tanári csoport minden tagjának a segítséget: Bertalan Ildikónak, 

Dávidné Bartha Szilviának, Göblyös Miklósnénak, Jakóné Mihály Brigittának, Jankó Bélánénak, Orosz László-

nak, Oroszné Vass Ildikónak, Szemenyei Sándornénak, Tóth Lászlónak és Tóth Margónak. Egyben köszönöm 

minden kollégának, hogy segítették munkánkat, hiszen a közös összefogás nélkül nem lehettünk volna sikere-

sek  

3 iskola, 3 ország, 3 év 

Reneszánsz ruhában Búcsúzáskor 
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1991  óta iskolánk minden évben megrendezi a Madarak és fák napját. Ez a program nem csak 

tagintézményünk tanulóit érinti, hanem a város összes oktatási intézményét, bevonva a part-

ner intézményeket is. 

Ez a nap a természetről, a természet védelméről szól. Olyan programokat szervezünk, amelyek segítségével egy 

napra beköltöznek az állatok és növények a városi iskolánk termeibe és udvarára. Egy időben párhuzamosan 

zajlanak az események. Előadások, csoportos beszélgetések, különböző iskolai szintű versenyek és vetélkedők. 

Több kiállítást is rendezünk: díszmadár, galamb, díszbaromfi és kaktuszkiállítást. Megtekinthetik a gyermekek 

egymás rajzait, pályamunkáit amit erre a napra készítettek. A városi-körzeti színtő rajzversenyt, a természetvé-

delmi versenyt és az alsó tagozatosok mesemondó versenyét is e napon rendezik meg kollégáink, mint ahogy 

ekkor választja meg a szakmai zsűri a mézkirálynőt is, akit itt koronáznak meg rendezvényünkön. 

Az irodalmi színpad, illetve a munkakutyások bemutatójával kezdődő napot a kutya szépségversennyel és a 

versenyek eredmény hirdetésével zárjuk. 

Azért hogy ezek a napok sikeresek legyenek évek óta kollégáink már hetekkel előtte, nagyon sokat dolgoznak, 

szerveznek, egyeztetnek. Természetesen nem lenne eredményes a rendezvény külsős barátaink, vendégeink 

nélkül sem, akik évek óta rendszeres szereplői a Vörösmarty Madarak és fák napjának. 

Köszönjük segítségüket! 

Madarak és fák napja  
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Békés Megyei Számítástechnikai Verseny 

T 
agintézményünkben, évtizedes hagyomány az iskolai, városi, megyei informatikai verseny szer-

vezése, melyet a Békés Megyei Humánszolgáltató és Információs Központtal karöltve szerve-

zünk. 

A diákok több kategóriában mérhetik össze tudásukat. Ezek a következők: felhasználói ismere-

tek- elmélet, számítógép használat, információ kereső verseny- könyvtárhasználat, programozás, prezentáció, 

honlap készítés. 

A versenyre érkezőket Orosz László köszöntötte, majd bemutatta a külső szakemberekből álló zsűrit. Ezt 

követte a gyakorlati feladat megoldása számítógépen mind az 5-6, mind a 7-8. évfolyamosok körében. 

Egyidejűleg az információkereső verseny résztvevői is szorgalmasan végezték versenyfeladatukat. 

A gyakorlati feladatot követte a számítógépen elvégezhető teszt sor, aminek eredményét a program azonnal 

kiírta, így a tanulók tudhatták elért pontjaikat. 

A diákok nagy felkészültségről adtak tanúbizonyságot minden kategóriában. Az eredményes tehetséggondo-

zás jó példája volt e verseny, ahol minden résztvevő kellemes hangulatban tölthette a napot. Az eredmények 

nagyban köszönhetők a szervezőknek, a diákokat felkészítő pedagógusoknak. 

Amíg a zsűri tanácskozott, az érdeklődők megismerkedhettek a robotika rejtelmeivel. 

A díjkiosztó ünnepségen a versenyzők korrekt értékelést, jó tanácsot kaphattak a zsűritől és átvehették az 

értékes tárgyjutalmakat, amit szponzorainknak ezúton is köszönünk. 



 

 Vörösmarty Mihály Tagintézmény Május 

M ájusban sajnos a sok elfoglaltság miatt a felsősök nem tudtak gyűjteni, pedig a hulladékért kapott pénz 

nekik is jól jött volna osztálykiránduláson. Ráadásul az előző alkalom tapasztalatait felhasználva gör-

dülékenyebben, rövidebb idő alatt sikerült eltüntetni a papírhegyeket a sportudvarról. Köszönet a MÉH oroshá-

zi telephelyén dolgozóknak. Tavasszal 10 t papír gyűlt össze. A legtöbb papírt a 2.b osztály gyűjtötte:2231 kg-

ot. 

Hulladékgyűjtés 

A z oktatási miniszter 11/2005. (IV. 8.) rendeletének 8. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az Országos 

Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont (OKÉV), valamint a suliNova Közoktatásfejlesztési és Pedagó-

gus Továbbképzési Kht. Értékelési Központja (ÉK) és Képességfejlesztési Kutatóközpontja (KFK) megbízást 

kapott egy évenkénti teljes körű országos vizsgálat elvégzésére az iskolarendszer, a 6., a 8. évfolyamán tanuló 

diákok körében a matematikai és a szövegértési eszköztudás, a 4. évfolyamon tanuló diákok körében, pedig az 

alapkészségek felmérésére. 

A mérésre 2008. május 28-án került sor. Ezen a napon az iskola teljes 2. emeletét lezártuk a zavartalan 

munka érdekében. Az Oktatási Minisztérium minőségbiztosítót küldött a Vörösmarty Tagintézménybe Blahó 

János igazgató úr személyében, aki ellenőrizte a mérés előkészítését és a szabályos végrehajtást.  

Kompetencia mérés az iskolában 


